LANDSCOURANT
════════════════════ VAN ARUBA ═════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════
JAARGANG: 2019

INHOUD

6 DECEMBER 2019

PAGINA

EDITIE NO. 25

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,.

ONDERCURATELESTELLINGEN ................................................. 1
OPROEPING ...................................................................................... 1
FAILLISSEMENT ............................................................................... 2
LIQUIDATIES .................................................................................. 2-3
AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS ................................... 3-4
OPENBARE AANBESTEDINGEN ................................................ 4-6
LANDSBESLUIT VAN 17 OKTOBER 2019 NO. 4 .......................... 7
LANDSBESLUIT VAN 5 NOVEMBER 2019 NO. 3 ......................... 8
LANDSBESLUIT VAN 27 NOVEMBER 2019 NO. 9 .................. 9-10
WIJZIGING PRIJSREGELING AARDOLIEPRODUKTEN ....... 11

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:
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ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 31 oktober 2019
behorende bij EJ nummer AUA201902991
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
is Dominico Felipe Maduro, geboren 25 januari 1948 in Aruba onder curatele gesteld en
benoemt over de onder curatele gestelde tot
curatrice zijn zus Yolanda Gloria Maduro,
beiden wonende in Aruba.
De curatrice,
Y.G. Maduro

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 19 november 2019 behorende bij EJ nr. AUA201901192 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de heer
Silvio CIJNTJE, geboren te Curaçao op 26
november 1938 en wonende in Aruba onder
curatele gesteld met benoeming van mevrouw
Tricia Onofre Catherina CIJNTJE als curatrice.
De curatrice,
T.O.C. Cijntje

ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 15 november
2019, behorend bij EJ. no. AUA201902103
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
is mevrouw CAROLIZ JULAIKA PEREZACEVEDO benoemt tot provisionele bewindvoerster over alle goederen van mevrouw CARMEN SEFERINA KOOLMAN,
geboren op 8 januari 1940 in Aruba.
De advocaat,
mr M.H.J. Kock

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

JUNOR RUFINO, Marco Antonio, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 25 februari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
OROZCO CAMACHO, Yarimar Alicia ingediend verzoek tot naamswijziging over de
minderjarige AUA201904080 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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FAILLISSEMENT
Aan alle crediteuren in het faillissement van
de heer Luis Emilio Mansur.
Een verificatievergadering in bovengenoemd
faillissement is bepaald op 20 januari 2020 te
14:30 uur op het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba.
De crediteuren worden verzocht om hun vorderingen uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaande aan de verificatievergadering in te
dienen bij mr. G.W. Rep, J.E. Irausquin Blvd.
22, suite 202, Oranjestad, Aruba. Telefoonnummer 5881860, faxnummer 5881870.
De crediteurenlijsten zullen gedurende een
periode van zeven (7) dagen voorafgaand aan
de verificatievergadering kosteloos bij het
Gerecht in Eerste Aanleg ter inzage liggen.
De schuldeisers die de verificatievergadering
willen bijwonen, dienen zich op voorhand bij
de curator te melden.
Hoogachtend,
REP LAW
G.W. Rep, curator
LIQUIDATIE
E190 MSN431 A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 8 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 15 november 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
TREEX HOLDING A.V.V.
(in liquidatie)
In de op 27 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten de vennootschap te ontbinden
per 30 november 2019.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van
het handelsregister zo mede ten kantore van
de vennootschap ter inzage neergelegd.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
U.T.S. ALTERNATIVE SYSTEMS &
SUPPLY N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 26 maart 2018 is besloten tot ontbinding
en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 31 december 2019.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Alwin Alexis Croes
Angochi nr. 6, Aruba
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LIQUIDATIE
JANOBO N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 5 november 2019 is besloten de vennootschap te
ontbinden onder benoeming van de heer
C.A.D. Enthoven, wonende te Romenpad 5,
2652 BX Berkel en Rodenrijs, Nederland tot
de vereffenaar.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
De heer C.A.D. Enthoven
LIQUIDATIE
LA COMODIDAD N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording van bovengenoemde vennootschap in liquidatie is ten
kantore van het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba neergelegd.
De vereffenaar,
Gyseth R. M. Arends
Tanki Leendert # 133
LIQUIDATIE
PHOTO VENTURA ARUBA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 16 november 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Alessandro Mangoni
Montaña 51
LIQUIDATIE
SAN INVESTMENT GROUP N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 september 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
H. Jaikaran
Palm Beach 130D

LIQUIDATIE
UITZENDBURO COLOR PLUS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 september 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
H. Jaikaran
Palm Beach 130D
LIQUIDATIE
MACQUARIE AIRFINANCE
ARUBA A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat de bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad Aruba
LIQUIDATIE
BONSOL ENTERPRISES V.B.A.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 2 september 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Reinelda Lisana Bonini-Solognier
Pos Chiquito 273-C
Aruba
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 18 november 2019, waarvan een afschrift is achtergelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke
voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke
van de naamloze vennootschap ARUBA
BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende
in Aruba, aan 2. LYSANDRA DOMINGA
CLARABELLE DAKE, zonder bekende
woon- of verblijfplaats
BETEKEND:
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een grosse van 2 oktober 2019, door de E.A.
Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba, met bevel om binnen TWEE (2)
dagen aan de inhoud te betalen en te voldoen;
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende deurwaarder van 27 november 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Virginia del Valle Silva Suarez; wonende in
Aruba, aan: sub 1 MARLAINA MAY LEE
KOLLER; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke vonnis in kort
geding van d.d. 18 november 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, met bevel om uiterlijk 30 november 2019 het pand
gelegen te Aruba aan het appartement Isla
Bonita Condo nummer 203, plaatselijk bekend als Boegeorei 43-G te ontruimen en te
verlaten, en verder om binnen TWEE (2) dagen aan de inhoud van dit vonnis te voldoen,
welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De deurwaarder,
B.R. Roos
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba
te financieren project “Het leveren en installeren van AC -installatie t.b.v. Sint Franciscus
College, Colegio Bon Bini en Sint Jan Kleuterschool”
Volgens bestek DOW nr. 18 d.j. 2019.
Korte omschrijving van het werk:

2. Leveren en aanbrengen van bijhorende
elektrische installatie;
3. Leveren en aanbrengen van diefstal ijzer;
4. Leveren en aanbrengen van aluminium
ramen, houten deuren en tocht strippen;
5. Graaf werkzaamheden;
6. Bouwen van NIS/ LS KAST.
Uitvoeringstermijn:
25 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, exclusief bestellingtijd.
Het bestek is vanaf 25 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
250,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 25 november 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 27 november 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 4 december 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 18
december 2019 om 11.00 uur v.m.
op het kantoor van de directeur van de Dienst
Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

1. Leveren en aanbrengen van AC–installatie;
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OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden:
Het project:
“Openstellen zandwegen 2019.”
Volgens werkomschrijving nr. DOW 19–
2019.
Korte omschrijving van het werk:
Openstellen van de inbreidingsplannen
Bushiri en Jara Oost.
Uitvoeringstermijn:
20 werkbare dagen.
De werkomschrijving is vanaf 25 november
2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling
van Afl. 50,= .
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 25 november 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt
op 26 november 2019 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 27 november 2019 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij het secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 4
december 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de directeur Dienst Openbare Werken.
De L.O.A. A.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst
Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
2. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba;

3. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism
Product Enhancement Fund te financieren
project: “Renovatie Trappen Plateau te Hooiberg”.
Volgens werkomschrijving DOW nr. 21 2019.
Korte omschrijving van het werk:
Renovatie van het groene trappen plateau te
Hooiberg tot de grijze trappen. De renovatie
zal in 3 fases uitgevoerd worden en bestaat
uit ± 783 m2 betonnenvloer.
Uitvoeringstermijn:
45 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 21 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
50,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 21 november 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 25 november 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 27 november 2019.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 4
december 2019 om 11.00 uur v.m. op het
kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.
De L.O.A. AB 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst
Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
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De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
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LANDSBESLUIT
VAN 17 OKTOBER 2019 No. 4
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling

Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening Universiteit van Aruba er een College van Curatoren bestaat;
dat de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren;
dat uit de leden van het College van Curatoren bij landsbesluit de president-curator wordt benoemd;
dat aan de heer J.T. Nicolaas bij landsbesluit van 6 juni No. 2, per 1 juni 2019 ontslag is verleend als lid en president-curator van het College van Curatoren;
dat abusievelijk niet is voorzien in de voorafgaande benoeming van een president-curator;
dat bij schrijven van 12 juli 2019 van het College van Curatoren aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw mr. S.D. Luydens is voorgedragen
als president-curator;
dat gelet op bovenstaande, het wenselijk is om mevrouw mr. S.D. Luydens met terugwerkende kracht tot 1 juni 2019 te benoemen tot president-curator van het College van Curatoren;
Gelet op:
Artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 juni 2019 mevrouw S.D. Luydens te benoemen als president-curator van
het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba voor een periode van vier (4) jaren:

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 17 oktober 2019
J.A. Boekhoudt

De Minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
A.R. Lampe
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LANDSBESLUIT
VAN 5 NOVEMBER 2019 No. 3
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veilighed en Integratie
Overwegende:
dat ingevolge de Landsverordening ambtenarenrechtspraak er een Raad van Beroep in ambtenarenzaken is;
dat de Raad van Beroep in ambtenarenzaken is samengesteld uit de voorzitter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba of een lid van het Hof, hetwelk hem als zodanig vervangt als ambtshalve
lid tevens voorzitter, alsmede twee leden en drie plaatsvervangende leden;
dat de leden en de plaatsvervangende leden bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van zes jaren;
Gelet op:
Artikelen 18 en 19 van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (AB 2001 no. GT 14);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 oktober 2019, te benoemen als plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken onder gelijktijdige vastlegging van de datum van aftreden van betrokkene met inachtneming van de benoemingstermijn van zes jaren:
prof. mr. L.J.J. Rogier

II.

Ingangsdatum
1 oktober 2019

Aftreeddatum
1 oktober 2025

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 5 november 2019
J.A. Boekhoudt
De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 27 NOVEMBER 2019 NO. 9
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie, a.i.
In overweging genomen hebbende:
dat als gevolg van een externe inbraak in het computernetwerk van het Dr. Horacio Oduber ziekenhuis grote delen van dit netwerk voorlopig ontoegankelijk zijn geworden voor gebruik ten behoeve van de dienstverlening;
dat het Dr. Horacio Oduber ziekenhuis het enige ziekenhuis is van Aruba en derhalve van essentieel belang is voor de gezondheidszorg in Aruba;
dat als gevolg van het ontoegankelijk worden van grote delen van het computernetwerk van het
Dr. Horacio Oduber ziekenhuis sprake is van een ramp in de zin van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51);
dat Aruba momenteel niet beschikt over een rampenplan als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de
Calamiteitenverordening, noch over een rampenbestrijdingsplan dat specifiek toegesneden is op
een ramp als de onderhavige;
dat het ten behoeve van een onmiddellijke bestrijding van de ramp in kwestie noodzakelijk is om
de in de artikelen 11 tot en met 18 van de Calamiteitenverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen;
dat het mitsdien wenselijk is om de aanwezigheid van de ramp als bovenomschreven vast te stellen;
Gelet op:
artikel 10, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51);
HEEFT BESLOTEN:
Te bepalen:
I.

dat als gevolg van een externe inbraak in het computernetwerk van het Dr. Horacio Oduber
ziekenhuis, waardoor grote delen van dit netwerk voorlopig ontoegankelijk zijn geworden
voor gebruik ten behoeve van de dienstverlening, sprake is van aanwezigheid van een ramp
in de zin van artikel 1 van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51), waardoor het
noodzakelijk is om de in artikelen 11 tot en met 18 van die landsverordening genoemde buitengewone bevoegdheden uit te kunnen oefenen.
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II.

dat toepassing van de in artikel 4, derde lid, van de Calamiteitenverordening vermelde punten
geschiedt overeenkomstig het Crisisbeheersingsplan Aruba, zoals vastgesteld bij beslissing
van de ministerraad van 31 juli 2018 (BE-51/18), zoals nadien bijgewerkt, alsmede het
Noodplan 2017 van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal.
Oranjestad, 27 november 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg,
Innovatie en Energie, a.i.
O.E. Oduber
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 19 NOVEMBER 2019
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

177,0
154,5
146,8

Kleinhandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

203,3
177,7
165,4

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 13 november 2019 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 13 november 2019.
X.J. Ruiz-Maduro
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